Obtego C-100 ja C-200

Päivittäis- ja huoltopesuaineet kevyen kulutuksen
betonilattioille
Kuvaus

Käsittely

Obtego C-200

Obtego C-00 sarjan pesuaineet on tarkoitettu
betonilattioiden päivittäis- ja huoltopesuun
kevyen kulutuksen betonilattioilla huolto- ja
hoitosuunnitelman mukaisesti.

Obtego C-100

Modifioitu polyetoksyloitu alkoholi, <5%
alifaattisia hiilivetyjä ja ionittomia pintaaktiivisia aineita.

Obtego C-100 on neutraali pesuainetiiviste
betonilattioiden päivittäiseen pesuun. Se
liukenee hyvin veteen ja sisältää optimaalisen
yhdistelmän puhdistavia aineosia.
Obtego C-200 on lievästi emäksinen hoitopesuaine betonilattioille. Se sisältää
tasapainoisen yhdistelmän puhdistavia,
tiivistäviä, kiillottavia ja suojaavia aineosia.

Ominaisuudet
Obtego C-100 liuottaa ja irrottaa likaa. C-100
soveltuu sekä manuaaliseen että konepesuun.
Oikein käytettynä pintaan ei jää pesujälkiä.
Obtego C-200 on vesipohjainen ja muodostaa
lattiaa suojaavan, ohuen mikrovahakalvon.

Käyttökohteet
Obtego C-00 sarjan pesuaineet soveltuvat
kevyen kulutuksen lattioille esim.
toimistoihin, pientaloihin ja vastaaviin
kohteisiin, joissa likaantuminen on
vähäisempää.

Tuote laimennetaan veden kanssa lattian
likaisuudesta riippuen suhteessa 1:50…1:400.
Puhdistus tehdään mopilla tai laimeammalla
seoksella automaattikoneella.
Alueen likaisuudesta ja pinnan laadusta
riippuen 1 litra seosta riittää 1000…8000 m2:n
käsittelyyn.
Obtego C-200
Käyttötarkoituksesta riippuen C-200
käytetään laimentamattomana tai
laimennettuna veteen maksimissaan
suhteessa 1:100.

Huom! Erittäin likaiset pinnat tulee pestä
Obtego C-100:lla ennen Obtego C-200
käsittelyä.
Alueen likaisuudesta ja pinnan laadusta
riippuen 1 litra seosta riittää 100…2000 m2:n
käsittelyyn

Varastointi

Tekniset tiedot

Ympäristönsuojelu

Obtego C-100
 Tiheys
 Väri
 Vesiliukoisuus
 pH-arvo
 Haju
Obtego C-200
 Tiheys
 Väri
 Vesiliukoisuus
 pH-arvo
 Haju

Ei saa tyhjentää viemäriin (lievästi
haitallinen). Hävitä jätteet paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Täysin tyhjät
pakkaukset voidaan kierrättää.

1,0 kg/l
valkoinen
täysin sekoittuva
9-10
tyypillinen

PiiMat Oy
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Pakkaus
Molemmat tuotteet ovat saatavana pahvilaatikoissa sisältäen 10 x 1 litran pullo tai 10
litran PE-kanisterissa.

VALMISTAJA

Obtego AG, Altheim, Saksa

C-200 levitetään mikrokuitumopilla ja
kiillotetaan kuivumisen jälkeen. Kiillotus
yksilaikkaisella koneella tai lattianhoitokoneella sopivan karkeita kiillotuslaikkoja
käyttäen.

Tuotteet soveltuvat betonin lisäksi myös
muille mineraalisille pinnoille – kuten
sementtipohjaiset pinnoitteet, marmori,
luonnonkivi, keraamiset laatat.

1,0 kg/l
vihreä
täysin sekoittuva
7
tyypillinen, vähäinen

Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana PiiMat
Oy:stä

Pidä suljettu astia viileässä, kuivassa
paikassa. Ei saa jäätyä.
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Turvallisuus
Obtego C-100
Etoksylitu alkoholi C8-C10, propyksoloitu,
modifioitu polyetoksyloitu alkoholi, <5%
ionittomia pinta-aktiivisia aineita, väriaineita,
hajusteita
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